
. 
 

Referat skolebestyrelsesmøde 20.03.19 
 
Til stede: Christian Schou (CS), Tanja Børsting (TB), Pernille Lilliedahl (PEL), Signe Schrøder, 
Camilla Hansen (CH), H.C. Bundgaard (HCB), Finn Højby Bugge (FHB), Thomas Linde-Bech, Jens 
Johansen (JJ), Signe Frost Jørgensen (9.a), Siw Alberte Gravgård Christensen (8.x), Søs Staun (SØ) 
 
Referent: Søs Staun 
 

Afbud: Line Husum Pedersen (LHP), Per Jensen (Pædagogfaglig leder SFO) (PJ), Kristine 
Klejnstrup 

1. Godkendelse af referat 
 

Godkendt. 

2. Nyt fra elevrådet 
 

Intet til referat. 

3. Nyt fra formand og 
næstformand 
 

Intet til referat. 

4. Skoleårets planlægning 
Orientering 
 

Fagfordelingen er sendt ud til høring blandt 
personalet. Personalet kan ind til på fredag kl. 14 
komme med ændringsforslag, derefter låses 
fagfordelingen, og skemalægningen påbegyndes. 
Vi forventer at have et skemaforslag klar på 
bestyrelsesmødet i maj. 
 

5. Forberedelse til møde med 
B&U 
Udgangspunkt i Dialogbaseret 
aftale 
Andre relevante punkter: 
Inklusion 
Sprogelever 
Dialog og beslutning 
 

B&U holder først møde d. 26. marts, hvor formen 
og dagsorden bestemmes. Vi hører nærmere ca. 14 
dage før mødet. Mødet finder sted d. 30. april på 
Vestre skole kl. 16 - 16.50 
 

6. Orientering vedr. læsecenter 
 

Der kommer først en endelig afklaring om den nye 
struktur til efteråret. Der skal gerne findes flere 
ressourcer til området i forbindelse med det årlige 
kommunale budgetseminar. 
Der er over 70 elever på venteliste til et 
kursusforløb på Læsecenteret. 
 

7. Inkluderende læringsmiljø 
Orientering 
 

Har været pilotprojekt i skoleåret 18/19 på Ørum, 
Hammershøj, Brattingsborg og Karup. 
I kommende skoleår sættes projektet i gang på 7 
skoler, herunder Houlkærskolen (indskolingen). 
Vi skal have 2 - 4 medarbejdere på kursus, som 
derefter lærer fra sig her på skolen. Forvaltningen 
dækker vikardækningen i forbindelse med kurset. 
Projektet bygger på ”læring i egen praksis” og 
”Co-teaching”. 
 



  
 
 
 
 

   

Elevrådsrepræsentanterne sendes hjem. 

 
 
     

Meddelelser til skolebestyrelsen marts 2019 

• 8. årgang deltager i brobygning i uge 13 

• Valgfagsfolder er nu udarbejdet – eksemplar kan ses til mødet 

• Processen vedr. det nye AULA er godt i gang – orientering på mødet 

• Der er nu indkøbt nye affaldsspande, så vi er klar til nyt sorteringssystem pr. 1. april  

• Vi har meldt os til Søndersøløbet d. 28. maj 

• De endelige tal for de nye børnehaveklasser er p.t. 63 

• Vi afholder åbent hus for kommende børnehaveklasser d. 2. april 

• 3. april får vi besøg af en gruppe fra PLUSS (udsendt af Undervisningsministeriet i samarbejde med 

Epinion), som skal evaluere vore rammeforsøg på 9. årg. De skal overvære en dobbeltlektion i en 9. 

klasse, interviewe to lærere og skolelederen. 

8. Opstart af trivselsgrupper 
Orientering 
 

Vi har fået en henvendelse fra Kirkernes Sociale 
Arbejde vedr. samtale/trivselsgrupper for børn. 
Personen er ansat under Viborg Stift. (10 % som 
præst i Houlkærkirken og 90 % som diakonipræst 
(socialarbejder).) 
Grupperne dannes af børn, som har en fælles 
problematik. (skilsmisse, forældre med 
alkoholproblematikker, børn, der har mistet en 
forælder til døden el.lign.) 
 

9. Personale 
Orientering 
 

Intet til referat. 

10. Meddelelser 
 

Se nedenfor 

11. Evt. 
 

Forespørgsel i forhold til tilsyn om morgenen i 
Gøgereden. Vi tager en debat om det med 
personalet. 
Forespørgsel om udsendelse af meddelelser fra 
SFO på ForældreIntra. 
 

12. Nyt fra skolens hverdag 
 

Intet til referat. 


